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ก
คํานํา
คู่ มื อ การการลงรายการเอกสารฉบับ เต็ม ในรู ป อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จัด ทํ าขึ้ น เพื อ่ เป็ นการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันระหว่างชุ มชนนักปฏิบตั ิของห้องสมุดทุกแห่ งในสังกัดสํานักวิทย
บริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 แห่ ง จากการที่ได้เข้าร่ วมอบรมการทบทวนกระบวนการ
ดําเนิ นงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรู ป อิเล็กทรอนิ ก ส์ ตามโครงการเครื อข่า ยห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัยไทย (Thailis) และได้สรุ ปข้อตกลงในการลงรายการ จากการประชุ ม 3 ครั้งที่ผ่านมา
เพือ่ สร้ างความเข้าใจให้กบั บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ ในการป้ อนข้อมูลและอัพโหลดข้อมูลเข้า
ระบบได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด ซึ่ งจะนําไปสู่ ความสมบูรณ์ ของการจัดทําข้อมูล
เอกสารฉบับเต็มในรู ปอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
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การลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรู ปอิเล็กทรอนิ กส์
Thai Digital Collection (TDC)
มีข้นั ตอนดังนี้
1. TITLE ชื่อของทรัพยากรสารนิเทศที่ผแู ้ ต่งหรื อสํานักพิมพ์กาํ หนด
Alternative title ชื่อเรื่ องรอง ชื่อเรื่ องอื่น ๆ รวมชื่อในภาษาอื่น ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ชื่อชุ ด
Running Title (ชื่อที่อยูใ่ นแต่ละหน้า อาจอยูส่ ่ วนบนหรื อล่าง เช่น ในเอกสารกรณี ท่ีเอกสารเป็ น
บทความ)
ข้ อตกลงการลงรายการ
1.1 ให้ลง Alternative title สําหรับชื่อในภาษาอื่น
1.2 ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษควรเป็ นอักษรพิมพ์ใหญ่สาํ หรับอักษรตัวแรกและชื่อเฉพาะ
นอกนั้นใช้อกั ษรพิมพ์เล็ก
1.3 กรณี ท่ีเป็ นงานวิจยั ที่ข้ ึนต้นด้วย “รายงานการวิจยั เรื่ อง” ให้ใช้ชื่อตามที่ปรากฏใน
ต้นฉบับ และไม่ตอ้ งลงรายการใน Alternative title เพราะโปรแกรมสามารถค้นได้
ตัวอย่ าง Title: เครื่ องบรรจุน้ าํ ดื่มแบบแนวนอน
Alternative title: Inline filling machine for drinking water
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2. CREATOR ผูร้ ับผิดชอบหลักในส่ วนของเนื้ อหา ซึ่ งหมายรวมถึง บุคคล (ผูแ้ ต่ง
ผูถ้ ่ายภาพ ศิลปิ น หรื อผูว้ าดภาพประกอบ) หน่วยงาน โดยให้ลงรายการของชื่อบุคคลที่เป็ นผูแ้ ต่ง
ชื่อ-สกุล วลี ซึ่ งเป็ นชื่อต้นหรื อชื่อสกุลที่เป็ นสิ่ งเดียวซึ่ งแสดงให้ทราบว่าเป็ นผูแ้ ต่ง
ข้ อตกลงการลงรายการ
2.1 Creator ให้ลงชื่อภาษาไทย ถ้าเนื้อหาเป็ นภาษาไทย และลงชื่อเป็ นภาษาอังกฤษถ้า
เนื้อหาเป็ นภาษาอังกฤษ
2.2 งานวิจยั ที่มีผวู ้ จิ ยั หลายคน ให้ลงชื่อผูว้ จิ ยั ทุกคน
2.3 ไม่ตอ้ งลงคํานําหน้านาม เช่น นางสาว นาง ดร. พ.ต.อ. เพราะจะทําให้ไม่สามารถ
สื บค้นชื่อได้
2.4 Org.name ให้ใช้ชื่อ มหาวิทยาลัย. คณะ. ภาควิชา (เหตุที่ให้ลงชื่อคณะด้วย เพราะบาง
สถาบันมีชื่อภาควิชาซํ้ากันในบางคณะ กรณี ที่บางสถาบันไม่มีคณะ มีแต่สาขาให้ลงสาขา)
2.5 Org.name กรณี ที่มีผสู ้ ร้างสรรค์งานหลายคน ให้ลงรายการแยกหน่วยงานของผู้
สร้างสรรค์งานแต่ละคน ไว้คนละ element ไม่รวมไว้ใน element เดียวกัน แม้วา่ ผูส้ ร้างสรรค์งานจะ
อยูห่ น่วยงานเดียวกัน
2.6 E-mail ให้ใส่ อีเมล์ของผูส้ ร้างสรรค์งาน หากไม่ทราบไม่ตอ้ งลงรายการ กรณี ที่เป็ น
งานวิจยั ควรมีขอ้ มูลเกี่ยวกับอีเมล์ของนักวิจยั เพื่อผูใ้ ช้จะได้สามารถติดต่อได้
2.7 Address ให้เป็ นทางเลือกของแต่ละแห่งว่าจะลงหรื อไม่
ตัวอย่ าง Creator : เริ งศักดิ์ มานะสุ นทร
Org.name : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
E-mail : (ไม่มีขอ้ มูลไม่ตอ้ งลงรายการ)

ไม่มีขอ้ มูลไม่ตอ้ งลงรายการ
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3. SUBJECT: Keywords คําสําคัญ (Keyword)
SUBJECT: Controlled vocabulary หัวเรื่ องควบคุม
SUBJECT: Classification แผนการจัดหมวดหมู่
ข้ อตกลงการลงรายการ
3.1 Subject: Classification ให้ลงรายการเฉพาะหมวดหมู่ ไม่ตอ้ งลงเลขผูแ้ ต่ง
3.2 Subject.ThaSH ให้ลงรายการหัวเรื่ องสําหรับทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย โดยใช้
หนังสื อหัวเรื่ องของคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ส่ วนหัวเรื่ องภาษาไทยที่ใช้ตามหัวเรื่ องของหน่วยงานอื่นๆ ให้ลงรายการใน Subject.Others
3.3 ถ้าหากมีหลายหัวเรื่ อง ไม่วา่ จะเป็ นหัวเรื่ องประเภทเดียวกันหรื อไม่ก็ตาม ให้ลง 1 หัว
เรื่ อง ต่อ 1 Element ไม่ใช่ลงรายการต่อกันโดยใช้เครื่ องหมาย ; คัน่ ระหว่างหัวเรื่ อง
ตัวอย่ าง Subject: Keyword: เครื่ องบรรจุน้ าํ ดื่ม
Subject: Controlled vocabulary: นํ้าดื่ ม
Subject: Classification. DCC: 628.164
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4. DESCRIPTION ข้อความที่ให้รายละเอียดของเนื้ อหา รวมทั้งบทคัดย่อในกรณี ที่เป็ น
ประเภทเอกสาร หรื อข้อความบรรยายเนื้ อหากรณี ท่ีเป็ นโสตทัศนวัสดุ ตลอดจน URL (Uniform
Resources Locator) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ระบุเนื้ อหาของทรัพยากร
ข้ อตกลงการลงรายการ
4.1 Description Abstract ไม่ควรเอาหมายเหตุวทิ ยานิพนธ์ (502 Dissertation) มาไว้ใน
element นี้ เพราะผิดความหมาย ควรเอาข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ไว้ใน element ที่เป็ น Thesis
4.2 Description Abstract การลงรายการใน element นี้ เปิ ดเป็ นทางเลือกว่าจะลงรายการ
หรื อไม่ก็ได้ แล้วแต่นโยบายของห้องสมุด

5. PUBLISHER ชื่อของหน่วยงานที่จดั ทําทรัพยากรสารนิเทศนั้นๆ ให้อยูใ่ นรู ปของดิจิทลั
โดยให้ลงรายการโดยตรง หรื อหน่วยงานที่ลงรายการภายใต้ชื่อของหน่วยงานต้นสังกัดหรื อชื่อ
-4 หน่วยงานที่ใช้ช่ือโดยเอกเทศ
ข้ อตกลงการลงรายการ
5.1 ลงชื่อหน่วยงานที่จดั ทําให้เป็ นดิจิทลั ไม่ใช่หน่วยงานที่ปรากฏในเอกสาร
5.2 การลงชื่อ Publisher ให้ลงรายการภายใต้ชื่อหน่วยงานใหญ่ ตามด้วยชื่อหน่วยงานย่อย
และต้องใส่ เครื่ องหมาย . (จุด) คัน่ กลางระหว่างหน่วยงานใหญ่กบั หน่วยงานย่อย
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5.3 Publisher ของเอกสารที่เป็ นภาษาอังกฤษ ให้ใส่ Publisher เป็ นภาษาอังกฤษ หาก
เนื้อหาเป็ นภาษาไทย ก็ตอ้ งใส่ เป็ นภาษาไทย
5.4 Publisher’s Place ให้ลงรายการเฉพาะชื่อเมืองหรื อจังหวัดตามภาษาของเนื้อหา ไม่ตอ้ ง
มีช่ือเมืองหรื จงั หวัดในภาษาอื่นในวงเล็บ และไม่ตอ้ งลงที่อยูเ่ ต็ม
5.5 Publisher’s Email ให้ลงรายการโดยลงอีเมล์ของหน่วยงานที่จดั ทําทรัพยากร
สารสนเทศให้เป็ นดิจิทลั
ตัวอย่ าง Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. สํานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Publisher’s Place: กรุ งเทพมหานคร
Publisher’s Email: arit@rmutp.ac.th

6. CONTRIBUTOR บุคคลหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผรู ้ ับผิดชอบเนื้อหา เช่น อาจารย์ที่
ปรึ กษา ผูแ้ ปล ผูว้ าดภาพประกอบ ผูถ้ ่ายภาพ ผูใ้ ห้ทุนวิจยั เป็ นต้น
ข้ อตกลงการลงรายการ
6.1 เมื่อลงรายการของผูร้ ่ วมสร้างสรรค์งานใน Contributor แล้วต้องใส่ บทบาทด้วย การใส่
บทบาท ให้ลงรายการไว้ใน Contributor.Role เพื่อให้ทราบว่าชื่อผูร้ ่ วมสร้างงานนั้นมีบทบาทอะไร
5
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6.2 ผูร้ ่ วมสร้างสรรค์งาน กรณี ที่เป็ นวิทยานิพนธ์ ถ้ามีอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ใส่ ชื่ออาจารย์ท่ี
ปรึ กษา และใส่ คาํ “อาจารย์ที่ปรึ กษา” ใน Contributor.Role ถ้าไม่มีอาจารย์ที่ปรึ กษามีแต่
คณะกรรมการให้ใส่ ชื่อประธานคณะกรรมการ และใส่ บทบาทตามที่ปรากฏในเอกสาร เช่น
ประธานกรรมการ
6.3 กรณี ที่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับผูใ้ ห้ทุน ที่นอกเหนือจากชื่อผูใ้ ห้ทุน เช่น ปี ที่ให้ทุน ให้ลง
รายการชื่อผูใ้ ห้ทุนไว้ใน Contributor และใส่ บทบาทไว้ใน Contributor. Role ส่ วนข้อมูลอื่นๆให้
ใส่ เป็ นหมายเหตุไว้ใน Description.Note
6.4 ถ้าเป็ นงานวิจยั ภาษาอังกฤษ คํา “ผูใ้ ห้ทุน” ให้ใช้ “funding agency” ใน Contributor.
Role
ตัวอย่ าง Contributor: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Role: ผูใ้ ห้ทุน
Email: arit@rmutp.ac.th

7. DATE ปี -เดือน-วัน ที่ผลิตหรื อสร้างทรัพยากรสารสนเทศซึ่ งปรากฏอยูใ่ นรู ปเอกสาร
ต้นฉบับใช้ตามมาตรฐาน ISO 8601 YYYY-MM-DD
6
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ข้ อตกลงการลงรายการ
7.1 Date.Create กรณี ที่ไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับปี ที่ผลิต ให้ใส่ เลขศูนย์ 4 ตัว เช่น 0000 เพือ่ ให้
ผูใ้ ช้ทราบว่าไม่มีขอ้ มูล และถ้าไม่แน่ใจให้ใส่ เครื่ องหมาย ? ไว้หลังปี เช่น 2549?
7.2 Date.Create ของงานวิจยั วิทยานิพนธ์ ให้ลงเฉพาะปี พิมพ์ ไม่ตอ้ งลง วัน เดือน
7.3 Date.Issued ไม่ตอ้ งลงรายการ ระบบใส่ ขอ้ มูลให้อตั โนมัติ
7.4 Date.Modified ไม่ตอ้ งลงรายการ ระบบใส่ ขอ้ มูลให้อตั โนมัติ
ตัวอย่ าง Created: 2549

8. TYPE บรรยายถึงประเภทของเนื้ อหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยรายชื่อประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศใช้ตามหลักของ DCMI
คณะทํางานได้กาํ หนดประเภทของทรัพยากรสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือ
วิทยานิพนธ์/Thesis
งานวิจยั /Research report
หนังสื อหายาก/Rare Book
รู ปภาพ/Image
บทความ/Article
7
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เอกสารจดหมายเหตุ/Archive
ตัวอย่ าง
ถ้าเป็ นงานวิจยั เลือก งานวิจยั /Research report

9. FORMAT อธิ บายรู ปแบบการนําเสนอข้อมูลหรื อลักษณะรู ปร่ างของทรัพยากร
สารสนเทศที่นาํ ลงในฐานข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน IMT
ข้ อตกลงการลงรายการ
9.1 Format ให้ลงเป็ น application/pdf เท่านั้น
ตัวอย่ าง
ถ้าเป็ นไฟล์ PDF เลือก application/pdf

8
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10. IDENTIFIER ข้อความหรื อตัวเลขที่ใช้ในการระบุช้ ีเฉพาะทรัพยากร อาจเป็ นตัวชี้
เฉพาะของ ทรัพยากรในเครื อข่าย
ข้ อตกลงการลงรายการ
10.1 Identifier.ISBN ไม่ตอ้ งมีเครื่ องหมาย ( - ) คัน่ ทีเ่ ลข ISBN แต่ ISSN ต้องมีเครื่ องหมาย
( - ) คัน่ ทีเ่ ลข ISSN ถ้าไม่ปรากฏในตัวเล่ม ไม่ตอ้ งลงรายการ
10.2 Identifier.ISSN ไม่ตอ้ งใส่ ในรายการบทความเพราะไม่ใช่ระเบียนของวารสาร
10.3 Identifier.Bibliography Citation ใช้ลงรายการบทความวารสารในส่ วนที่เป็ นข้อมูล
ของชื่อวารสาร ปี ที่ ฉบับที่ เดือน ปี หน้า ตามมาตรฐานการลงรายการบทความ และไม่ตอ้ งลง
รายการใน Source
ตัวอย่ าง Identifier.URL: http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/518
Identifier.ISBN: 9784561567983
Identifier.Bibliography Citation: ชีวจิต. ปี ที่ 4, ฉบับที่ 1 (ส.ค. 2553), หน้า 10-15
ESOP. Vol.3, no.4 (Sept. 2009), p. 150-158

9
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ถ้าไม่ปรากฏในตัวเล่มไม่ตอ้ งลงรายการ
ถ้าไม่ปรากฏในตัวเล่มไม่ตอ้ งลงรายการ
ใช้ลงรายการบทความวารสาร

11. SOURCE ต้นฉบับ หรื อแหล่งที่มาของสารสนเทศ หรื อต้นแหล่งของทรัพยากรที่กาํ ลัง
ลงรายการ
ข้ อตกลงการลงรายการ
11.1 Source.Call no ถ้าต้องการให้คน้ ต้นฉบับพิมพ์ได้ ให้ลงรายการเลขเรี ยกหนังสื อของ
ตัวเล่ม หน่วยงานใดที่ไม่เก็บต้นฉบับเมื่อจัดทําเป็ นอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ตอ้ งลงรายการเลขเรี ยก
หนังสื อ
11.2 Source ของรายการบทความไม่ตอ้ งลงรายการ เพราะมีอยูท่ ี่ Identifier.Bibliography
Citation
ตัวอย่ าง Call Number: 628.164 ร799ค

10
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12. LANGUAGE ภาษาของเนื้อหา ใช้ตาม RFC 3066 หรื อ ISO 639-2 กําหนดเป็ น tag ที่
มีตวั อักษร
ตัวอย่ าง
ถ้าเนื้อหาเป็ นภาษาไทยเลือก tha
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13. Thesis วิทยานิพนธ์
Thesis. Degree name คือ ชื่อปริ ญญา (ให้ใช้ชื่อเต็มของปริ ญญา ตามภาษาของ
วิทยานิพนธ์น้ นั ๆ)
Thesis. Degree level คือ ระดับปริ ญญา
Thesis. Degree discipline คือ สาขาวิชา
Thesis. Degree grantor คือ มหาวิทยาลัยที่ประสาทปริ ญญา ลงชื่อสถาบันตามที่ปรากฏ
ในตัวเล่มแม้วา่ ในปั จจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อไปแล้ว
ข้ อตกลงการลงรายการ
13.1 Thesis. Degree level ระดับปริ ญญาโท ให้ใช้ Master’s Degree ระดับปริ ญญาเอก ให้
ใช้ Doctoral Degree
13.2 Thesis. Degree grantor ให้ลงชื่อสถาบันตามที่ปรากฏในตัวเล่ม แม้วา่ ชื่อสถาบันใน
ปัจจุบนั จะเปลี่ยนชื่อไปแล้วก็ตาม
13.3 สาขาวิชากับชื่อปริ ญญา ต้องแยกบันทึกในแต่ละ element ไม่ลงรายการไว้ใน element
เดียวกัน ให้ลงรายการโดย - ชื่อปริ ญญา ต้องลงรายการใน Thesis.Degree name โดยลงรายการเป็ น
ชื่อเต็มของปริ ญญา ไม่ใช่ช่ือย่อของปริ ญญา
- สาขาวิชาของปริ ญญา ต้องลงรายการใน Thesis.Degree discipline

12
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14. COVERAGE ขอบเขตของเนื้ อหาตามภูมิศาสตร์ (Spatial) และเวลา (Temporal)
ข้ อตกลงการลงรายการ
14.1 Coverage. Spatial ใช้สาํ หรับทรัพยากรที่มีขอบเขตของเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับชื่อทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น จังหวัด ให้ลงรายการทั้งไทยและจังหวัด แต่แยกบันทึกในแต่ละ Element ถ้ามี
ภูมิภาคด้วย ให้ลงรายการของภูมิภาคไว้ในวงเล็บต่อท้ายคําว่า "ไทย" ถ้ามีเนื้อหาถึงระดับตําบล
หมู่บา้ น ให้ลงตําบล หมู่บา้ น โดยแยกบันทึกในแต่ละ Element ทั้งนี้ให้ข้ ึนอยูก่ บั นโยบายของ
สถาบัน
14.2 Coverage ถ้าเนื้อหาไม่ระบุเจาะจงถึงขอบเขตของเนื้ อหาทางภูมิศาสตร์ ไม่ตอ้ งลง
รายการ
ตัวอย่ าง Spatial: ไทย
ไทย (ภาคกลาง)
นครปฐม
Temporal: 2549 - 2551
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15. RIGHTS ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ ของทรัพยากร
ตัวอย่ าง Copyrights: ©มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Rights Access: สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิกห้องสมุดในกลุ่ม ThaiLIS

บันทึกข้ อมูล
Meta name กําหนดค่าสําหรับ metaname และกลุ่มข้อมูล
บันทึก Meta name จาก ชื่อเรื่ อง และเลือกกลุ่ม TDC และ กด Save
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หมายเหตุ: ข้อตกลงอื่นๆ
1. การลงรายการภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ ให้ดูเนื้ อหาเป็ นหลัก ถ้าเขียนเป็ น
ภาษาไทย ให้ลงรายการในทุก element เป็ นภาษาไทย ถ้าเนื้อหาเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ลงรายการใน
ทุก element เป็ นภาษาอังกฤษ
2. งานวิจยั บทความ หนังสื อหายาก ไม่ตอ้ งใส่ element Thesis
3. Object ถ้าเป็ นการสแกนทั้งเล่มควรแยกไฟล์ เพือ่ ประสิ ทธิภาพการดาวน์โหลด
และต้อง add Object ให้ครบถ้วนทุกระเบียน ส่ วนการตั้งชื่อแฟ้ มข้อมูล ให้ต้งั เป็ นภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์เล็ก
4. กรณี ท่ีหน้าหายไป
ถ้าหน้าเดียวให้ใช้ “ต้นฉบับไม่มีหน้านี้” หรื อ “NO THIS PAGE IN
ORIGINAL”
ถ้าหายต่อเนื่องหลายหน้า เช่น หน้า 5-10 ให้ใช้ “ต้นฉบับไม่มีหน้า 5-10” หรื อ
“NO PAGE 5-10 IN ORIGINAL”
5. บทความวารสารที่ไม่ใช่วารสารของมหาวิทยาลัย ก่อนลงรายการควร
ตรวจสอบเรื่ องลิขสิ ทธิ์ เสี ยก่อน เพราะโดยมากบทความวารสารเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของสํานักพิมพ์หรื อ
หน่วยงานที่จดั ทํา
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